
أكاديمية القانون الدستوري
الدورة السادسة - 2021

مشير عبدالقوي العثماني

تقرير المصير وتحديات بناء السالم 
جمهورية جنوب السودان نموذًجا 



تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.

اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري.

© المنظمة العربية للقانون الدستوري 2022
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دكتوراه في العالقات الدولية من جامعة تونس المنار. باحث، اليمن.
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 المقدمة 

“ال ســام دون تقريــر المصيــر” شــعار قاتــل تحــت ظالــه جنــوب الســودان منــذ ســنة 1955 حتــى 
نــال االنفصــال عــام2011م، وعلــى الرغــم مــن مضــي أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن علــى االنفصــال ال 

تــزال جمهوريــة جنــوب الســودان تبحــث عــن الســام.

وفــي حيــن قدمــت هــذه الحالــة تأثيــر إلهامــي ألســلوب والدة دولــة جديــدة عبــر االســتفتاء علــى 
حــق تقريــر المصيــر، إالَّ أنهــا مــا زالــت عاجــزة عــن إثبــات طبيعــة تأثيــر الحصــول علــى هــذا الحــق 

فــي عمليــة الســام.

وســتثير هــذه الدراســة إشــكالية بحثيــة يمكــن التعبيــر عنهــا بتســاؤل محــوري نصه)مــا مــدى تأثيــر 
الحصــول علــى حــق تقريــر المصيــر فــي عمليــة الســام علــى ضــوء تجربــة جنــوب الســودان؟(. 
وتتــوزع إجابــة الســؤال علــى مبحثيــن: األول)تنظيري/عــام(: يــدرس ديناميــة العاقــة بيــن حــق تقريــر 
المصيــر والســام. واآلخر)تطبيقي/خــاص(: يســتقصي حالــة الســام فــي جنــوب الســودان بعــد عقــٍد 

مــن الزمــن مضــى علــى تقريــر مصيــره باالنفصــال.

وســيتم اســتخدام منهــج “دراســة الحالــة” وهــو منهــج بــؤرة تركيــزه تنطلــق مــن فكــرة اســتقصائية 
ــج  ــم بالنتائ ــم التقرير)التعمي ــى تعمي ــدأ مــن تخصيــص التشــخيص)حالة واحــدة أو عــدد محــدود( إل تب

علــى حــاالت أشــمل(.

 المبحث األول: دينامية العالقة بين تقرير المصير والسالم 

ــاعي  ــع المس ــطة م ــل نش ــة تفاع ــر)self-determination( بعاق ــر المصي ــق تقري ــط ح يرتب
والجهــود المتعلقــة بحفــظ األمــن والســلم الدولييــن، وتتجلــى هــذه الرابطــة فــي الكثيــر مــن المواثيــق 
والقوانيــن الدوليــة، وأهمهــا ميثــاق األمــم المتحــدة الــذي تــم اعتمــاده عــام 1945، وهــو بمثابــة دســتور 
العالــم؛ إذ تنــاول هــذا الحــق فــي موضعيــن، وفــي كاهمــا قــرن تقريــر المصيــر بمقاصــد تعزيــز الســلم 

والعاقــات الوديــة بيــن األمــم والشــعوب.

 الموضــع األول: الفقــرة الثانيــة مــن المــادة األولــى فــي الميثــاق نصــت علــى: “إنمــاء العاقــات 
الوديــة بيــن األمــم علــى أســاس احتــرام المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب، 
وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، وكذلــك اتخــاذ التدابيــر األخــرى المائمــة لتعزيــز الســلم 
العــام”،1 بينمــا الموضــع الثانــي: المــادة55 والتــي تنــص علــى: “رغبــة فــي تهيئــة دواعــي االســتقرار 
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والرفاهيــة الضرورييــن لقيــام عاقــات ســليمة وديــة بيــن األمــم المتحــدة مؤسســة على احتــرام المبدأ 
الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب، وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا،...”.2

وتأســس مبــدأ تقريــر المصيــر كمناصــرة لمشــروعية حــق الشــعوب واألمــم فــي التحــرر ونيــل 
االســتقال مــن االحتــال األجنبــي،3 إالَّ أنــه مــع تصفيــة االحتــال، وانتــزاع أغلــب الــدول اســتقالها 
ــر االنقســامات  ــة، ومــن أكث ــة انقســامات مجتمعي ــى هيئ ــة ورواســبها عل ــوءات هــذه الحقب ظهــرت نت
ــدة داخــل  ــة جدي ــة تضغــط إلعــادة فــرض هندســة ترابي ــب انفصالي ــة بمطال ــك المصحوب حساســية تل
الــدول بمــا يتوافــق مــع الخلفيــات العصبيــة لبعــض المكونــات القوميــة والدينيــة واللغويــة والثقافيــة، 
وفــي أحيانًــا كثيــرة تأتــي هــذه العصبيــات ُمغِلفــة لتوّجهــات ورغبــات اســتحواذيه أو تشــاركية للثــروة 

و/أو الســلطة.

ــرار بحــق  ــة المنشــودة مــن وراء اإلق ــى ضــوء هــذه التحــوالت أن المقاصــد اإليجابي ــن عل ويتبي
ــة  ــا كالجمعي ــة به ــات الملحق ــدة والمؤسس ــم المتح ــل األم ــن قب ــاذه م ــات إنف ــر، ودعام ــر المصي تقري
العامــة، والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، ومحكمــة العــدل الدوليــة، لــم تعــد تقتصر علــى المفهوم 
ــى الوجــه  ــي، فتعال ــال األجنب ــل بالتحــرر مــن االحت ــه الخارجــي المتمث ــذا الحــق بطابع ــدي له التقلي
اآلخــر لهــذا المفهــوم، وهــو المفهــوم الداخلــي الــذي يجســد حــق الشــعب بتقريــر مصيــره فــي تحديــد 
ــه االقتصــادي واالجتماعــي  ــق نمائ ــي الســعي لتحقي ــه ف ــن شــأن حريت ــزه السياســي، ويعظــم م مرك

والثقافــي بالشــكل الــذي يــراه محققــا لمصالحــه فــي إطــار الدولــة.4

وتقتضــي مناقشــة طبيعــة العاقــة بيــن تقريــر المصيــر والســام التمييــز بيــن المجــاالت التطبيقيــة 
ــة  ــات اإليجابي ــة التفاع ــان طبيع ــم بي ــن ث ــام)أوال(، وم ــات الس ــر وعملي ــر المصي ــة لتقري المختلف

ــا(. ــلبية بينهما)ثاني والس

أوال: المجاالت التطبيقية لتقرير المصير وعملية السالم

المجاالت التطبيقية لتقرير المصير. 	

كانــت البدايــات األولــى لمطالــب تقريــر المصيــر معنيــة بالتركيــز علــى التحــرر مــن االحتــال 
والوصايــة األجنبيــة،5 وبعــد تصفيــة أغلــب المناطــق المحتلــة، طــرأت تحــوالت فــي تطبيقــات تقريــر 
المصيــر تعمــل مــن داخــل الدولــة ذاتهــا تطالــب بإقــرار حريــة االختيــار للنظــام السياســي واالقتصــادي 
واالجتماعــي والثقافــي، وبمــا فــي ذلــك اختيــار شــكل إداري معيــن للدولــة مثــل الامركزيــة أو الحكــم 

الذاتــي أو الفيدرالي)علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر(.
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ونجحــت الكثيــر مــن مطالــب حــق تقريــر المصيــر بالتحــرر واالســتقال مــن االحتــال والوصايــة 
األجنبيــة، وهــي مطالــب مدعومــة بســند ومرجعيــة قانونيــة دوليــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك لــم تنجــح 
إال حــاالت محــدودة ألقاليــم طالبــت باالنفصــال عــن دولهــا، وقــد ســاعدها فــي ذلــك تضافــر عــدد مــن 
العوامــل منهــا تعــرض هــذا اإلقليــم النتهــاكات شــديدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان، ووجــود مواجهــات 
مســلحة بيــن المركــز واإلقليــم، مــع قــدرة اإلقليــم علــى تشــكيل مؤسســات تحظــى بنــوعٍ من االســتقالية 

وتحاكــي هيــاكل الدولــة.

وتكــون حظــوظ االنفصــال كبيــرة إذا تــم تســوية النــزاع بيــن المركــز واإلقليــم بإجــازة المركــز 
ــة أو االنفصــال،  ــاء ضمــن جســم الدول ــر بالبق ــر المصي ــم لتقري ــم إجــراء اســتفتاء داخــل اإلقلي لإلقلي

ــن. ــة ودعــم دوليي ــل هــذه التســوية ناجحــة إذا كانــت محاطــة برعاي وتكــون مث

المجاالت التطبيقية لعملية السام. 2

ــف،  ــوب العن ــل نش ــر قب ــادر الخط ــة مص ــذل إلزال ــة تب ــود وقائي ــن جه ــام م ــة الس ــدأ عملي تب
وحيــن ينفجــر الصــراع تأتــي مرحلــة “صنــع الســام” لحــل وتســوية القضايــا التــي أدت إلــى نشــوب 
ــة “حفــظ  الصــراع، ولمــا ينجــح جهــود صنــاع الســام بوقــف العنــف والقتــال، تتجلــى أهميــة مرحل
الســام” والمســاعدة علــى تنفيــذ االتفاقــات التــي يتوصــل إليهــا صانعــو الســلم، وتنهــض علــى إثــر هــذه 
الجهــود المرحلــة األكثــر أهميــة والتــي تعقــب انتهــاء الصــراع والحــرب، حيــث يتــم فيهــا إعــادة بنــاء 
المؤسســات والهيــاكل األساســية التــي مزقتهــا الحــروب والنزاعــات األهليــة؛ وبنــاء أواصــر المنفعــة 

المتبادلــة بيــن األطــراف التــي ســبق وأن نشــبت بينهــا الحــرب.6 

ثانيا: دينامية التفاعالت بين تقرير المصير والسالم

ــا وانتكاســات  تتســم العاقــات التفاعليــة بنــوعٍ مــن الحركيــة، ويكــون لهــا تطــورات إيجابيــة حينً
ــة  ــف ومواكب ــة التكي ــية والقانوني ــات السياس ــت األدبي ــا حاول ــه مهم ــا آخــر، والماحــظ أن ــلبية حين س
هــذه التطــورات مــن خــال التوســع فــي تقديــم التفســيرات والشــروحات وإضافــة بعــض النصــوص 
والتعليقــات، إالَّ أنهــا تظــل عاجــزة عــن ضبــط حــدود هــذا الحــق ومجــاراة ممارســاته التطبيقيــة علــى 

أرض الواقــع، وبالتالــي تعقــد مســألة قيــاس مــدى تأثيــر ذلــك علــى عمليــات الســام المختلفــة.

دينامية التفاعات اإليجابية بين تقرير المصير والسام. 	

انطلــق “تقريــر المصيــر” مــن قاعــدة مبــادئ إيجابيــة تســتدعي الســلم مــن بوابــة الحريــة والحقــوق 
ــوى  ــب الق ــن مخال ــا م ــا وانتزاعه ــترداد حريته ــق اس ــعوب ح ــّرع للش ــد ش ــي فق ــانية، وبالتال اإلنس
ــانية،  ــوق اإلنس ــاك للحق ــتغال واالنته ــوف االس ــتى صن ــت ش ــي مارس ــة االســتبدادية الت اإلمبريالي
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ــا صراعيــا  وفرضــت مــن خــال قوتهــا وهيمنتهــا العســكرية والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واقعً
ــا وراء حدودهــا. ــى م ومأســاويا عل

وقــد تضمــن التقريــر الســنوي لعــام 2014 الــذي قدمــه ألفريــد زايــاس )Alfred Zayas( خبيــر 
األمــم المتحــدة المســتقل المعنــي بإقامــة نظــام دولــي ديمقراطــي ومنصــف بشــأن الحــق فــي تقريــر 
المصيــر إلــى الجمعيــة العامــة،7 تأكيــداً علــى أهميــة تقريــر المصيــر فــي الحفــاظ علــى الســام المحلــي 

واإلقليمــي والدولــي، واعتبــاره اســتراتيجية هامــة لمنــع نشــوب الصراعــات.

وأشــار الخبيــر األممــي إلــى أن إنــكار ممارســة حــق تقريــر المصيــر هــو الــذي يولــد الصــراع، 
وأن الســلم واألمــن الدولييــن فــي خطــر طالمــا الشــعوب لــم تحصــل علــى تقريــر المصيــر، وطالمــا 

هنــاك معانــاة مــن االحتــال واالســتغال مــن قبــل القــوى األجنبيــة. 

ونــوه إلــى أن مــن مســؤولية األمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي االســتماع إلــى إشــارات اإلنــذار 
المبكــر، وذلــك لبــدء الحــوار ومعالجــة مظالــم الشــعوب المحرومــة مــن الحــق في المشــاركة المتســاوية 
فــي صنــع القــرار، ونصــح بتطبيــق المعاييــر المتعلقــة بالممارســة واالعتــراف بحــق تقريــر المصيــر 

بشــكل موحــد وعــدم انتقائيــة.

ــي  ــا ف ــر المنصــوص عليه ــر المصي ــب المشــروعة لتقري ــتعراض المطال ــياق اس ــن س ــن م ويتبي
التشــريعات والمواثيــق الدوليــة أنهــا توفــر الدعامــات األساســية التــي تحتاجهــا عمليــة الســام، فمطالب 
ــوق  ــى الحق ــز ســبل الحصــول عل ــي، وتعزي ــر تتضمــن التحــرر مــن االحتــال األجنب ــر المصي تقري
اإلنســانية المختلفــة، وحمايتهــا مــن االنتهــاكات والتجــاوزات الخارجيــة والداخليــة، والتطلــع لتحقيــق 
ــي  ــم الديمقراط ــة بالحك ــادئ المتعلق ــس المب ــة، وتكري ــروات الطبيعي ــع بالث ــو االقتصــادي والتمت النم
مــن خــال التركيــز علــى مســاحة المشــاركة الشــعبية المتســاوية والعادلــة فــي الهيــاكل االجتماعيــة 

والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة، والحــق فــي اإٍلســهام فــي إدارة الشــؤون العامــة.8

ــق  ــا لتحقي ــاد عليه ــن االعتم ــة يمك ــات عملي ــام توصي ــدة للس ــم المتح ــة األم ــت خط ــد تضمن وق
ــة  ــى أهمي ــد عل ــك بالتأكي ــة الســام9، وذل ــر وعملي ــر المصي ــن تقري ــي بي ــل اإليجاب االنســجام والتكام
احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والنهــوض بالتنميــة االقتصاديــة واالجتماعية المســتمرة، 
مــع منــح إحســاس خــاص بحقــوق األقليــات، ســواء أكانــت عرقيــة أو دينيــة أو اجتماعيــة أو لغويــة”، 

بمــا مــن شــأنه التحســين مــن حالــة األقليــات ومــن اســتقرار الــدول.

وأوصــت خطــة األمــم المتحــدة بدعــم الهيــاكل والقــدرات الوطنيــة الضعيفــة والمســاعدة فــي تعزيــز 
المؤسســات الديمقراطيــة الجديــدة، ودعــم الهيــاكل التــي تخــدم تعزيــز الســلم مــن خــال نــزع الســاح، 

ونــزع األلغــام، وإعــادة الاجئيــن، وإقامــة المشــاريع التعاونيــة.
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دينامية التفاعات السلبية بين تقرير المصير والسام. 2

رغــم ســمو مفهــوم حــق تقريــر المصيــر فــي أصلــه، إالَّ أنــه خضــع للتأويــل واالســتغال إلــى حــد 
بــات يصعــب معــه تمييــز الحــاالت التــي يمكــن الحديــث فيهــا عــن حــق شــعب مــا فــي تقريــر مصيــره 
وبيــن األزمــات الداخليــة المختلفــة فــي إطــار العــداء بيــن الحكومــات والمكونــات واألقليــات التــي تحاول 
اســتغال ضعــف المركــز للضغــط بمطالــب تقريــر المصيــر؛ إذ تتغــذى هــذه الحــركات علــى االحتقانات 

الناجمــة عــن غيــاب التنميــة وهيمنــة االســتبداد والغبــن السياســي، والتهميــش االجتماعــي والثقافــي.

ــة  ــى عملي ــات ســلبية عل ــر للحــدود المشــروعة بتداعي ــر المصي ــب تقري وتنعكــس تجــاوزات مطال
الســام، وباألخــص عندمــا تتخــذ الجماعــات والمكونــات المحليــة مــن بعــض المظالــم والمعامــات غيــر 
العادلــة مبــررا للمطالبــة باالنفصــال تحــت دعــوى حــق تقريــر المصيــر؛ فــي حيــن مثــل هــذه المطالــب 
يمكــن اســتيعابها ضمــن نطــاق تقريــر المصيــر الداخلــي، وبالتالــي معالجتهــا فــي إطــار الدولــة ذاتهــا.

ــة  ــة الوطني ــان الدول ــى كي ــاظ عل ــة الحف ــى أهمي ــام عل ــا للس ــي خطته ــدة ف ــم المتح ــدت األم وأك
وتماســكها، وحــذرت مــن خطــورة أي مطالــب تفضــي إلــى تشــظيها، وورد فــي الخطــة أيضــا: “إن 
حجــر الزاويــة فــي هــذا العمــل هــو الدولــة، ويجــب أن يظــل كذلــك، فاحتــرام صميــم ســيادة الدولــة 
وســامتها هــو أمــر حاســم لتحقيــق أي تقــدم دولــي مشــترك..، إذا مــا طالبــت كل مجموعــة عرقيــة 
أو دينيــة أو لغويــة بصفــة الدولــة، فلــن يكــون للتجزئــة حــدود، وســيصبح الســلم واألمــن والرفــاه 

االقتصــادي للجميــع أبعــد منــاال بكثيــر”.10

وتتأثــر عمليــة الســام كثيــرا باالنقســامات واالنشــقاقات التــي تحدثهــا دعــاوى تقريــر المصيــر، 
ــة،  ــة والوطني ــة للدول ــامة اإلقليمي ــد للس ــكل تهدي ــا تش ــديدة عندم ــرات ش ــذه التأثي ــأة ه ــون وط وتك
وباألخــص عندمــا تكــون مصحوبــة بصراعــات متعــددة تحرضهــا نزعــات ونزاعــات عرقيــة ودينيــة 
ــة  ــل هــذه االنقســامات والصراعــات إضعــاف مركــز الدول ــة، ومــن شــأن مث ــة وقومي ــة وثقافي ولغوي
ــن  ــة بي ــح متبادل ــا مصال ــة لإلرهــاب والتطــرف تتأســس بموجبه ــة هشــة وخصب ــق بيئ ــا، وخل وقوته

ــة. ــة والعناصــر المتطرف ــات االنفصالي الجماع

 المبحث الثاني:  تقييم عملية السالم في جنوب السودان 
بعد عقد من االنفصال

فــي التاســع مــن يوليــو2011 تــم إعــان جنــوب الســودان كدولــة مســتقلة، وهــي حالــة االنفصــال 
ــار الجنــوب كان جــزءا  ــه - باعتب ــذي تمــت ب ــى النحــو ال ــا عل ــة وأفريقي ــة العربي ــى فــي المنطق األول
ملتحمــا بالدولــة الســودانية، وليــس ملحقًــا بهــا بــأي صيغــة مــن صيــغ الضــم القســري التــي يمكــن أن 
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ينطبــق علــى حاالتــه مصطلــح االســتقال إذ نــال حريتــه بتشــكيل كيــان دولــي مســتقل - وحملــت اســم 
“جمهوريــة جنــوب الســودان”.11

وقدمــت تجربــة جنــوب الســودان نموذجــا فاشــا للعاقــة بيــن تقريــر المصيــر باالنفصــال وعمليــة 
ــراءات  ــلة اإلج ــات وسلس ــى المقدم ــوف عل ــة بالوق ــذه التجرب ــم ه ــتدعي تقيي ــا يس ــو م ــام، وه الس
واالتفاقــات التــي قــادت إلــى حصــول جنــوب الســودان علــى تقريــر المصيــر كحالــة نــادرة أن يحصــل 
ــوب  ــة الســام جن ــع عملي ــم واق ــم تقيي ــر خارجــي، ومــن ث ــر مصي ــى تقري ــة عل ــم دول جــزء مــن إقلي

الســودان، مــع التركيــز علــى المعوقــات التــي أدت إلــى فشــل تحقيــق الســام. 

أوال: تقرير مصير جنوب السودان باالنفصال

جــاء انفصــال جنــوب الســودان بعــد سلســلة طويلــة مــن الصــراع والحــروب األهليــة، فقــد بــدأت 
ــدأت الحــرب  ــى ســنة1972، وب ــع اســتقال الســودان عــام1955 واســتمرت حت ــى م الحــرب األول
ــى ســنة2005، وخالهــا أقــرت الحكومــة الســودانية عــام1991  ــة ســنة 1982 واســتمرت حت الثاني
النظــام الفيدرالــي بجنــوب الســودان، واســتمر المــد والجــزر فــي العاقــات بين الشــمال والجنــوب حتى 
جــاء اتفــاق مشــاكوس فــي 20 يوليــو2002، ونــص علــى حــق شــعب جنــوب الســودان فــي تقريــر 
المصيــر عبــر اســتفتاء لتحديــد وضعهــم المســتقبلي، وأنــه عنــد نهايــة الفتــرة االنتقاليــة المحــددة بســتة 
أعــوام يُجــرى اســتفتاء لشــعب جنــوب الســودان لكــي يؤكــد وحــدة الســودان أو يصــوت لانفصــال.12

ويُعــد اتفــاق مشــاكوس بمثابــة التأطيــر لتفاهمــات واتفاقات ســابقة بين الحكومــة الســودانية والفصائل 
ــة،  ــة الجنوبي ــرام الثقاف ــة جنــوب الســودان، والتــي فــي أغلبهــا كانــت تؤكــد علــى ضــرورة احت المقاتل
ــة  ــة االقتصادي ــع التنمي ــوب، ودف ــمال والجن ــي الش ــن ف ــن المواطني ــاواة بي ــة والمس ــجيع المصالح وتش
والتعليميــة فــي الجنــوب، وإشــراك أهــل الجنــوب فــي إدارة الســودان كلــه، مــع حكــم ذاتــي للجنــوب.13

كمــا مهــد اتفــاق مشــاكوس طريــق الوصــول التفــاق الســام الشــامل “اتفــاق نيفاشــا” وذلــك فــي 
9 ينايــر2005 بالعاصمــة الكينيــة نيروبــي،14 وتــم توقيعــه مــن قبــل حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم 
والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، والتــي يســرتها الهيئــة الحكوميــة للتنمية)إيقــاد( وكذلــك المملكــة 

المتحــدة والنرويــج والواليــات المتحــدة األمريكيــة وإيطاليــا.15

ــة وحكــم شــؤون  ــي رقاب ــوب الســودان الحــق ف ــاق “نيفاشــا” أن يكــون لشــعب جن ــي اتف وجــاء ف
إقليمــه، والمشــاركة بصــورة عادلــة فــي الحكومــة القوميــة، والحــق فــي تقريــر مصيــره عبــر اســتفتاء 
ــتدامة  ــد وحــدة الســودان باس ــتفتاء لتأكي ــي االس ــت ف ــون التصوي ــتقبلي، وأن يك ــه المس ــد وضع لتحدي

نظــام الحكــم الــذي أرســته اتفاقيــة الســام والدســتور، أو اختيــار االنفصــال.
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وتــم تضميــن هــذا االتفــاق فــي الدســتور االنتقالــي المؤقــت لعــام2005، وأصبــح بمثابــة الدســتور 
الشــامل للبــاد فــي هــذه الســنوات الســت االنتقاليــة، وأبــرز مــا تضمنــه ثــاث نقــاط:16 

النقطــة األولى)تقاســم الســلطة(: قســم اتفــاق نيفاشــا البرلمــان الســوداني بنســبة 52 بالمئــة 	 
لحــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم، و28 بالمئــة للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، أي حــاز 
طرفــا االتفــاق علــى نســبة 80 بالمئــة مــن المقاعــد البرلمانيــة وهــي النســبة الازمــة لتمريــر 
ــة للحركــة  أي تشــريع أو أي تعديــل دســتوري. كمــا أعطــى االتفــاق أيضــا نســبة 70 بالمئ
الشــعبية لتحريــر الســودان فــي المجلــس التشــريعي الخــاص بجنــوب الســودان، وهــي النســبة 

الازمــة لتمريــر أي تشــريع فــي برلمــان الجنــوب.

ــة 	  ــاق كانــت حصــة الوالي ــروة- باألخــص النفــط(: بموجــب االتف النقطــة الثانية)تقاســم الث
ــث  ــة؛ بحي ــة مناصف ــة أي 98 بالمئ ــد الباقي ــم العوائ ــم تقس ــة ث ــي 2 بالمئ ــط ه ــة للنف المنتج
ــة. ــى49 بالمئ ــوب عل ــة الجن ــة وحكوم ــبة 49 بالمئ ــى نس ــة عل ــة المركزي تحصــل الحكوم

وكان حينهــا االحتياطــي النفطــي الســوداني يقــدر بأكثــر مــن مليــاري برميــل، وتقــع حقــول 	 
ــن  ــوداني م ــط الس ــي النف ــي ثلث ــا كان يأت ــاد، كم ــوب الب ــط وجن ــي وس ــية ف ــط األساس النف

ــة.17 ــات الجنوبي الوالي

ــي 	  ــاركين ف ــبة المش ــل نس ــى أال تق ــاق عل ــم االتف ــتفتاء(: ت ــراءات االس ــة الثالثة)إج النقط
االســتفتاء عــن 60 بالمئــة مــن المســجلين علــى اللوائــح، وأن تكــون نســبة 51 بالمئــة كافيــة 

ــذا ســواء أكان باالنفصــال أم الوحــدة. ــا وناف ــن قانوني ــه الجنوبيي ــا يصــوت علي ــار م العتب

وقــد وضــع اتفــاق نيفاشــا حــدا للحــرب بيــن شــمال الســودان وجنوبــه كأطــول حــرب فــي 	 
ــده  ــي موع ــم ف ــذي ت ــام2011، وال ــره ع ــر مصي ــوب تقري ــر للجن ــة،18 وأق ــارة األفريقي الق
وأفضــى إلــى إقــرار انفصــال الجنــوب الســوداني بموافقــة 98,83 بالمئــة مــن المشــاركين 

ــاء الجنــوب. فــي االســتفتاء مــن أبن

وكانــت الوعــود أن ينعــم جنــوب الســودان مــن وراء إقــرار مصيــر االنفصــال باألمــن والســلم، 	 
والرفــاه االقتصــادي، إالَّ أن ذلــك لــم يتحقــق؛ إذ ال تــزال الفوضــى وعــدم االســتقرار السياســي 

واالقتصــادي واألمنــي هــي الصفــة األبــرز لألوضــاع فــي جمهوريــة جنــوب الســودان.

ثانيا: معوقات بناء السالم في جنوب السودان

كثيــرة هــي المعوقــات التــي أدت إلــى فشــل االنتقــال مــن حالــة الفوضــى وعــدم االســتقرار فــي 
دولــة جنــوب الســودان إلــى حالــة األمــن والســام واالســتقرار، وتمثــل هــذه المعوقــات خليطــا معقــدا، 
وذات أبعــاد سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ودينيــة وقوميــة وقبليــة، والتــي أســهمت منفــردة ومجتمعة 

فــي تأجيــج الصــراع وتفاقمــه، وإطالــة أمــده.



8 | تقرير المصير وتحديات بناء السالم جمهورية جنوب السودان نموذًجا 

وقــد كان لاحتــال البريطانــي خــال الفتــرة 1924-1899 دوًرا محوريــاً فــي التأســيس للفرقــة 
ــوب  ــن الجن ــل بي ــط فاص ــه لخ ــال وضع ــن خ ــمال م ــودان والش ــوب الس ــاء جن ــن أبن ــام بي واالنقس
والشــمال، وإحــداث تغييــر جــذري فــي جنــوب الســودان فــي نظــم التعليــم والتقاليــد والديــن، وتحريــض 
الجنوبييــن للتخلــي عــن كل مــا لــه صلــة بالعــرب والمســلمين، ومنــع الدخــول إلــى جنــوب الســودان 
إال بإجــراءات معقــدة، وشــرط الحصــول علــى إذن مســبق مــن الســلطات البريطانيــة،19 ومحصلــة هــذه 
السياســة إحــداث شــرخ حقيقــي بيــن شــمال الســودان وجنوبــه وترســيخ االختــاف والقطيعــة بينهــم. 20

وبعــد انفصــال جنــوب الســودان تحولــت دفــة الصــراع إلــى الفصائــل فــي الجنــوب نفســه فتفجــرت 
حــرب أهليــة فــي ديســمبر2013 بيــن ســلفاكير ميارديــت )Salva Kiir Mayardit( رئيــس جنــوب 
الســودان - قبيلــة الدينــكا، ونائبــه ريــاك مشــار)Riek Machar( مــن قبيلــة النويــر، بســبب الخــاف 
ــة  ــم محاول ــم اتهــام النائــب مشــار بتنظي ــع الثــروة؛21 حيــث ت ــات الســلطة والنفــوذ وتوزي ــى ترتيب عل
االنقــاب علــى رئيــس الجمهوريــة ممــا دفــع بالرئيــس فــي يوليــو2013 إلــى إقالتــه، وإقالــة الحكومــة 

بالكامل.

وامتــدت المواجهــات بيــن الطرفيــن إلــى أغلــب مناطــق الجنــوب الســوداني، وأدت إلــى قتــل أكثــر 
ــم  ــة لألم ــب تابع ــفيات ومكات ــس ومستش ــاجد وكنائ ــر مس ــن، وتدمي ــن المدنيي ــخص م ــن)100( ش م
ــات،  ــدام دون محاكم ــاالت إع ــت ح ــان، وحدث ــوق اإلنس ــعة لحق ــاكات واس ــدوث انته ــدة، وح المتح
وحــاالت اختفــاء قســري، واضطــرار نحــو مليونــي شــخص مــن ســكان جنــوب الســودان إلــى النــزوح 

إلــى الســودان وإثيوبيــا وكينيــا وأوغنــدا. 22

ــة  ــاس قبلي ــى أس ــيات عل ــات والمليش ــف المكون ــن مختل ــف بي ــات الصــراع العني ــررت موج وتك
ــودانية،24  ــداد األراض الس ــى امت ــا عل ــر جغرافي ــة تنتش ــمائة قبيل ــن خمس ــر م ــاك أكث ــة.23 فهن عرقي
ــر  ــكا أكب ــة الدين ــرا قبيل ــوذا وتأثي ــة فــي مناطــق الجنــوب، ومــن أكثرهــا نف ــة 150 قبيل وتتركــز قراب
ــي ينتمــي  ــر الت ــة النوي ــة، وتليهــا قبيل ــي ينتمــي إليهــا رئيــس الجمهوري ــل الجنــوب الســوداني الت قبائ

ــة الشــلك.  ــا قبيل ــس مشــار، ومــن بعدهم ــب الرئي ــا نائ إليه

وبســبب اختــاف االنتمــاء القبلــي لرئيــس جمهوريــة جنــوب الســودان)قبيلة الدينــكا(، ونائبه)قبيلــة 
ــن  ــا يغطــي مســاحات واســعة م ــا قبلي ــا يأخــذ مباشــرة طابع ــإن الخــاف السياســي بينهم ــر(، ف النوي
البــاد علــى نطــاق انتشــار هــذه القبائــل، وتتحــول معهــا المناوشــات المحــدودة إلــى حــرب أهليــة شــبه 

شــاملة كمــا حــدث فــي ديســمبر 2013.

ــي  ــي ف ــى الرع ــد عل ــذي يعتم ــادي ال ــاط االقتص ــب النش ــة بأغل ــات القبيل ــم المكون ــا أن تحك كم
ــاه،  ــل األراضــي، والمراعــي، والمي ــوارد، مث ــى الم ــديد للســيطرة عل ــه حــرص ش ــوب يصاحب الجن
والمواشــي، ومهمــا كانــت بدايــة المشــاكل صغيــرة فــي هــذا القطــاع فإنهــا ســرعان مــا تتطــور إلــى 

ــد للصــراع.25 ــن التعقي ــة م ــات إضافي ــف طبق ــا يضي حــد النزاعــات المســلحة، وهــو م
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ولــم تتوقــف المواجهــات إالَّ بعــد ضغــوط دوليــة علــى الطرفيــن المتحاربيــن لتوقيــع اتفــاق ســام 
ــل مجلــس األمــن القــادة السياســيين فــي  فــي ديســمبر2018 بالعاصمــة اإلثيوبيــة أديــس أبابــا. وقــد حمَّ
جنــوب الســودان مســئولية مــا تعانيــه دولــة الجنــوب مــن آثــار وتداعيــات ممتــدة لتلــك المواجهــات.26

ــة  ــس بعث ــوب الســودان، ورئي ــى جن ــام إل ــن الع ــل الخــاص لألمي ــد الممث ــو2021 أك ــي يوني وف
األمــم المتحــدة فــي البــاد نيكــوالس هايســوم، فــي إحاطتــه لمجلــس األمــن إن انعــدام األمــن العــام 
وخاصــة العنــف القبلــي المتزايــد يقــف خلــف أكثــر مــن 80 بالمئــة مــن الضحايــا المدنييــن، وأضــاف 
ــن  ــادة اإلجــرام واســتهداف العاملي ــى زي ــة أدت إل ــون والضغــوط االقتصادي أن ضعــف ســيادة القان

فــي المجــال اإلنســاني.27

وال تــزال حــاالت التوجــس والمخــاوف مــن تجــدد المواجهــات قائمــة فــي جنــوب الســودان بســبب 
تفــرد الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان بالســلطة باعتبارهــا الحــزب الحاكــم، وممارســتها لسياســة 
ــا  ــوب الســودان أشــبه م ــي جن ــح ســائًدا ف ــة، وأصب ــة األطــراف السياســية والمدني اإلقصــاء إزاء بقي
يوصــف باألرســتقراطية العســكرية؛ إذ تســتميت الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان علــى المحافظــة 
علــى قوتهــا باســتغال إرثهــا ودورهــا المحــوري في تحقيق االنفصال لاســتئثار بالســلطة، واالســتياء 
علــى المــوارد األمــر الــذي وســم الحيــاة السياســية بنــوع مــن الجمــود وغلبــة طابــع الحوكمة العســكرية 

علــى المدنيــة.

ومــع ذلــك فقــد تراجــع تأثيــر الحركــة ولــم تعــد هــي المســيطر الوحيــد علــى الحكــم، وأكثــر مــا 
ــن  ــات لديهــا جناحي ــي أوســاطها، وب أضعــف الحركــة وحــد مــن تأثيرهــا هــي سلســلة االنشــقاقات ف
مناوئيــن، األول الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فــرع الشــمال، واآلخــر الحركــة الشــعبية لتحريــر 

الســودان المعارضــة فــي جنــوب الســودان بقيــادة نائــب رئيــس الجمهوريــة ريــاك مشــار.

ــوب الســودان، فالســودان  ــي الســودان وجن ــن دولت ــات بي ــي العاق ــر ف ــة التوت كمــا اســتمرت حال
أكثــر المتضرريــن مــن انفصــال الجنــوب؛ إذ فقــد ربــع أراضيــه، وُحــرم مــن 70 بالمئــة مــن إيــرادات 

النفــط، وثاثــة أربــاع إيراداتــه مــن الصــادرات.

وتأثــرت عاقــات الدولتيــن نتيجــة عــدم معالجــة “القضايــا الخافية العشــر” التي أقر قانون االســتفتاء 
ضــرورة معالجتهــا إذا كانــت نتيجــة االســتفتاء هــي االنفصــال، وهــذه القضايــا هــي الجنســية والعملــة 
والخدمــات العامــة ووضــع وحــدات األمــن والمخابــرات المشــتركة باإلضافــة لاتفاقيــات والمعاهــدات 

واألصــول والديــون، فضــا عــن حقــول النفــط وإنتاجــه والميــاه والملكيــة، والقضايــا الحدوديــة. 

ومــن بيــن القضايــا العشــر العالقــة بيــن الدولتيــن، تعــد قضيتــي ترســيم الحــدود، ونقــل النفــط مــن 
أهــم هــذه القضايــا وأكثرهــا تأثيــرا علــى عاقــات جنــوب الســودان بدولــة الســودان، فقد تســبب انفصال 
ــال،  ــد باالنفص ــر والتهدي ــر المصي ــة بتقري ــودانية بالمطالب ــم الس ــن األقالي ــدد م ــجيع ع ــوب بتش الجن
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ــعبية  ــة الش ــة الحرك ــك مطالب ــن ذل ــه، وم ــدد بتمزيق ــودان، ويه ــى الس ــر عل ــط كبي ــبب بضغ ــا تس مم
لتحريــر الســودان – فــرع الشــمال بتقريــر المصيــر لمنطقــة جبــال النوبــة المتاخمــة للحــدود مــع دولــة 
الجنــوب،28 باإلضافــة إلشــكالية ترســيم الحــدود بشــأن مناطــق أخــرى مثــل واليــات جنــوب كردفــان 

والنيــل األزرق ومنطقــة أبيــي المتنــازع عليهــا.29

فيمــا يتعلــق بالخــاف بيــن الدولتيــن بشــأن التنقيــب عــن النفــط علــى الحــدود، وكــذا علــى رســوم 
تصديــر النفــط الجنوبــي عبــر خطــوط أنابيــب تنتهــي بموانــئ الشــمال فبينمــا تــرى حكومــة الجنــوب 
أن الرســوم يجــب أن تضاهــي الرســوم الدوليــة بحيــث ال تتجــاوز دوالراً واحــداً أو دوالريــن، بينمــا 
حكومــة الشــمال تــرى أن ملكيــة الشــمال ألنابيــب النفــط والموانــئ والمصافــي تفــرض تكلفــة مرتفعــة 

أعلــى مــن الرســوم التــي تفــرض فــي الظــروف العاديــة.30

وفــي محاولــة لتعويــض الخســارة فــي عائــدات النفــط، فرضــت حكومــة الســودان تعريفــات باهظــة 
ــوب الســودان عــن  ــر خــام جن ــوره لتصدي ــى عب ــه، ورســوًما عل ــوب، ومعالجت ــط الجن ــل نف ــى نق عل

طريــق خــط األنابيــب الواصــل إلــى بورتســودان علــى ســاحل البحــر األحمــر. 

وتحصــل الســودان تقريبـًـا علــى ٢٤ دوالًرا للبرميــل الواحــد الُمصــدر، ويصــل هــذا إلــى مــا يقــرب 
مــن نصــف الدخــل اإلجمالــي للنفــط فــي جنــوب الســودان الــذي يعتمــد اقتصــاده أكثــر مــن 90 بالمئــة 

علــى إيــرادات النفــط.31

وقــد تطلــب ارتفــاع تكلفــة نقــل النفــط الخــام مــن جنــوب الســودان ضــرورة البحــث عــن الحلــول 
خــال الفتــرة التــي أعقبــت االســتقال مباشــرة. وشــملت الخيــارات بنــاء خــط أنابيــب جديــد، إمــا عبــر 

كينيــا علــى المحيــط الهنــدي، أو إلــى موانــئ البحــر األحمــر عبــر إثيوبيــا إلــى جيبوتــي أو إريتريــا.

ــد  ــي تج ــة، والت ــة والدولي ــة اإلقليمي ــن تدخــات األطــراف الخارجي ــودان م ــوب الس ــي جن ويعان
بعــض مصالحهــا فــي عــدم اســتقرار دولــة جنــوب الســودان،32 ومــن أهمهــا الســودان وأثيوبيــا وكينيــا 
وبريطانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وإســرائيل، وتعــزز حضــور هــذه األطــراف بســبب حاجــة 
القــوى فــي جنــوب الســودان إلــى اإلســناد الخارجــي لتقويــة موقفهــا المطالــب باالنفصــال، ومــع ذلــك 

اســتمرت هــذه الــدول بممارســة أدوار ســلبية ال تخــدم مصلحــة األمــن واالســتقرار فــي الجنــوب.

ولعــل التأثيــر الخارجــي األبــرز فــي جنــوب الســودان تمارســه كل من الواليــات المتحــدة األمريكية 
ــة،  ــارة األفريقي ــي الق ــا ف ــة لمصالحه ــاق ومناول ــة انط ــودان منص ــوب الس ــاذ جن ــرائيل، باتخ وإس
واســتغال ثــروات الجنــوب مثــل النفــط والمعــادن، باإلضافــة إلــى وضــع حــد لحركــة المــد اإلســامي 

القادمــة مــن شــمال الســودان باتجــاه الجنــوب وبقيــة دول أفريقيــا.
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 الخاتمة 

رغــم مضــي عقــد مــن الزمــن علــى انفصــال جنــوب الســودان، لــم يتــم االحتفــال بالذكــرى الســنوية 
لهــذه المناســبة، وعلــل الناطــق باســم الحكومــة أن أوضــاع بــاده ليــس فيهــا مــا يســتدعي االحتفــال. 

ــل  ــذي وص ــال ال ــى الح ــى عل ــوب باألس ــم المصح ــن األل ــاً  م ــدراً عالي ــل ق ــارة تحم ــي عب وه
ــف  ــى مختل ــردي األوضــاع عل ــاط الشــديد بســبب ت ــة اإلحب ــر عــن حال ــوب الســودان، وتعب ــه جن إلي
ــوب  ــي عاشــها شــعب الجن ــى الت ــرة للحظــات االنفصــال األول ــة مغاي ــة، وهــذه حال ــدة الحياتي األصع
بفرحــة عارمــة، ومشــاعر تواقــة لرؤيــة بادهــم بيــن الــدول المنعمــة باألمــن واالســتقرار واالزدهــار 

ــكان. ــة الس ــة ومحدودي ــة والمعدني ــروات النفطي االقتصــادي بفضــل غــزارة الث

ومــن مقارنــة األوضــاع التــي كان يعيشــها جنــوب الســودان قبــل االنفصــال وبعــده، يتبيــن عــدم 
ــت الحــرب والصــراع  ــدا، وكان ــا وتعقي ــس زادت األوضــاع تأزم ــل العك ــي، ب ــر إيجاب ــدوث تغيي ح
ضــد شــمال الســودان عامــل وحــدة وتماســك للجبهــة الداخليــة فــي جنــوب الســودان، وبغيابــه ارتــدت 
حركــة الصــراع إلــى الداخــل، ولــم يمــر أكثــر مــن عاميــن علــى االنفصــال إال وقــد دبــت الخافــات 

واالنشــقاقات واالقتتــال فــي أوســاط الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان.

وكــون الحركــة حزبــا حاكمــا فقــد اتجهــت صوبهــا االنتقــادات واالســتياء بســبب ســوء اســتخدام 
الســلطة، والعجــز عــن اســتخدام المــوارد بالطريقــة المثلــى وانتشــار عمليــات الفســاد وإســناد المناصــب 
علــى أســاس الــوالء وليــس الخبــرة والكفــاءة، وضعــف الضوابــط المؤسســاتية المبنيــة علــى إســاءة 
اســتغال الســلطة، وغيــاب القيــادة الشــاملة، وعــدم تحقيــق األمــن، وتزايد أعــداد الفصائل والميليشــيات 
ــر التدخــات  ــم تأثي ــكرية، وتعاظ ــة والعس ــة األمني ــات الدول ــواٍز لمؤسس ــكل م ــا بش ــلحة وعمله المس
ــرعية  ــآكل ش ــي ت ــة ف ــردة ومجتمع ــببت منف ــدا، وتس ــا معق ــكلت خليط ــل ش ــذه العوام ــة، وه الخارجي

الدولــة، وتأجيــج القتــال وتفاقمــه وإطالتــه.

لقــد بينــت دراســة حالــة جنــوب الســودان أن الســعي وراء تقريــر المصيــر وتحقيــق االنفصــال 
ــى الســام والرخــاء، وأن  ــان إل ــؤس والحرم ــة الب ــال مــن حال ــا المســلك األفضــل لانتق ــس دائم لي
ــي  ــة ينبغ ــة وخارجي ــارات وعوامــل داخلي ــة الســام يخضــع العتب ــي عملي ــر ف ــر المصي ــر تقري تأثي
مراعاتهــا، وعلــى ضوئهــا تتحــدد طبيعــة التأثيــر ســلبا وإيجابــا، وأن البحــث عــن الحلــول للمشــاكل 
ــا،  ــس خارجه ــة ولي ــدود الدول ــي ح ــة ف ــل عاجي ــن بدائ ــم ضم ــن أن يت ــة يمك ــي الدول ــة ف الداخلي
وهــو مــا يمكــن تحقيقــه بصيــغ وتنظيمــات آمنــة مثــل التوجــه إلــى الامركزيــة أو الحكــم الذاتــي أو 

ــي. ــر الداخل ــر المصي ــي، وجميعهــا يمكــن أن تتحقــق ضمــن صيغــة مفهــوم تقري الفيدرال
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 المراجع 

“تصريــح حــول منــح االســتقال لألقطــار والشــعوب المســتعمرة”، قــرار برقــم 1514، وتاريــخ 14ديســمبر1960، ( 1)
الجمعيــة العامــة، األمــم المتحــدة.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement

أحمــد، عبداللطيــف فــاروق. انفصــال جنــوب الســودان وتأثيراتــه علــى األمــن القومــي المصــري. القاهــرة: المكتــب ( 2)
العربــي للمعــارف، 2016.

أخبار األمم المتحدة، موقع األمم المتحدة، شوهد في 12/9/2021، متاح على الرابط:( 3)
 https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078342

ــوم ( 4) ــون للعل ــة القان ــة كلي ــج، مجل ــباب والنتائ ــودان: األس ــوب الس ــي جن ــراع ف ــر. الص ــد األمي ــد عب ــاري، أحم األنب
القانونيــة والسياســية، المجلــد9، العــدد33، 2020.

برنامــج للســلم: الدبلوماســية الوقائيــة وصنــع الســلم وحفــظ الســلم، تقريــر األميــن العــام المقــدم عمــا بالبيــان الــذي ( 5)
 A/47/277 ــم ــدة، رق ــم المتح ــق األم ــر1992، وثائ ــون الثاني/يناي ــن في31كان ــس األم ــة لمجل ــاع القم ــده اجتم اعتم

ــط: ــى الراب ــاح عل ــي 28/8/2021، مت ــوهد ف ــدة، ش ــم المتح S/24111، 17/6/1992، األم
https://undocs.org/ar/A/47/277

حبيــب هللا، محمــد عثمــان. التطــورات السياســية فــي الســودان منــذ أربعيــن عامــا. مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد161، ( 6)
)يوليو2005(.

الخطيــب، دريــد والشــب، محمــد أميــر. انفصــال جنــوب الســودان الجــذور والتطــورات والتداعيــات، مجلــة جامعــة ( 7)
القــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات، العــدد27، حزيــران2012.

رسان، هاني. اتفاق تقاسم السلطة، مجلة السياسة الدولية، العدد160، نيسان ابريل2005.( 8)

زايــاس، ألفريــد. تقريــر الخبيــر المســتقل المعنــي بإقامــة نظام دولي ديمقراطــي ومنصف عن الحق فــي تقرير المصير، ( 9)
 تقارير ســنوية معروضة على الجمعية العامة، A/69/272، 7/8/2014، شــوهد في 20/8/2021، متاح على الرابط: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.
pdf?OpenElement

ــدد4، ( 10) ــة، الع ــوم االجتماعي ــة العل ــرض حــا. مجل ــة ويف ــم أزم ــع يدع ــودان واق ــوب الس ــب. جن ــود وهي ــيد، محم الس
ــي، )2004(. ــر العلم ــس النش ــت: مجل ــة الكوي ــد32، جامع المجل

 علي، خالد حنفي. اتفاق تقاســم الثروة هل يؤدي للوحدة أم يشــجع على االنفصال، مجلة السياســة الدولية، العدد 160، ( 11)
أبريل2005.

 قــرار مجلــس األمــن رقــم2514)2020(، اتخــذه مجلــس األمن في جلســته رقــم 8744، في12مــارس2020، متاح في: ( 12)
)https://undocs.org/ar/S/RES/2514)2020

كامل، عنتر عشري. سلفاكير ودولة جنوب السودان. القاهرة: مكتبة جزيرة الورد،2002.( 13)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement
https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078342
https://undocs.org/ar/A/47/277
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/S/RES/2514(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2514(2020)
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مــكاوي، بهــاء الديــن. التنــوع اإلثنــي والوحــدة الوطنيــة فــي الســودان، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد 176، ( 14)
أبريــل 2009.

ميثاق األمم المتحدة.( 15)

وداعــة هللا، مصعــب عبدالقــادر. دور اإلعــام فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي الســدوان لمرحلــة مــا بعــد الســام، ( 16)
المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، العــدد22، بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2009.
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 الهوامش 

تنــص الفقــرة الثانيــة - المــادة األولــى مــن الفصــل األول علــى: “إنمــاء العاقــات الوديــة بيــن األمــم علــى أســاس احترام ( 1)
المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، وكذلــك اتخــاذ 
التدابيــر األخــرى المائمــة لتعزيــز الســلم العــام.”، ميثــاق األمــم المتحــدة، شــوهد فــي 28/8/2021، متــاح علــى الرابــط: 

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

تنــص المــادة55، الفصــل التاســع علــى: “رغبــة فــي تهيئــة دواعــي االســتقرار والرفاهيــة الضرورييــن لقيــام عاقــات ( 2)
ســليمة وديــة بيــن األمــم المتحــدة مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب، 
وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، ....”، ميثــاق األمــم المتحــدة، شــوهد فــي 29/8/2021، متــاح علــى الرابــط:

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

ــح ( 3) ــح حــول من ــوان “تصري ــخ 14ديســمبر1960، يحمــل عن ــم 1514، وتاري ــرار برق ــة العامــة ق صــدر عــن الجمعي
االســتقال لألقطــار والشــعوب المســتعمرة” تضمــن نصــوص قطعيــة تؤيــد تحريــر الشــعوب مــن االســتعمار وحقهــا 
ــة  ــي األراضــي الخاضع ــر ف ــركات التحري ــاند ح ــا تس ــتقلة، وإنه ــة مس ــات وطني ــة كيان ــا بإقام ــر مصيره ــي تقري ف

ــع مظاهــره وأشــكاله. ــى إنهــاء االســتعمار بجمي ــي، وإنهــا مصممــة عل ــال األجنب لاحت

الرابــط:( 4) علــى  متــاح   ،7/8/2021 فــي  شــوهد   ،A/63/664-S/2008/823 رقــم  المتحــدة،  األمــم   وثائــق 
https://undocs.org/ar/A/63/664

ــب ( 5) ــي المصري)القاهــرة: المكت ــن القوم ــى األم ــه عل ــوب الســودان وتأثيرات ــد. انفصــال جن ــاروق أحم ــف ف عبداللطي
العربــي للمعــارف، 2016(: 33.

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذه المراحــل أنظــر مثــًا: برنامــج للســلم: الدبلوماســية الوقائيــة وصنــع الســلم وحفــظ ( 6)
الســلم، تقريــر األميــن العــام المقــدم عمــا بالبيــان الــذي اعتمــده اجتمــاع القمــة لمجلــس األمــن في31كانــون الثانــي/
ينايــر1992، وثائــق األمــم المتحــدة، رقــم A/47/277 S/24111، 17/6/1992، األمــم المتحــدة، شــوهد فــي 

https://undocs.org/ar/A/47/277 :28/8/2021، متــاح علــى الرابــط

ــر ( 7) ــي تقري ــي ديمقراطــي ومنصــف عــن الحــق ف ــي بإقامــة نظــام دول ــر المســتقل المعن ــر الخبي ــاس، تقري ــد زاي ألفري
ــي 20/8/2021،  ــوهد ف ــة، A/69/272، 7/8/2014، ش ــة العام ــى الجمعي ــنوية معروضــة عل ــر س ــر، تقاري المصي

ــى الرابــط: ــاح عل مت
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/

N 1 4 4 9 7 9 5 p d f ? O p e n E l e m e n t

تضمنــت خطــة األمــم المتحــدة للســام تأكيــًدا علــى أن االلتــزام بحقــوق اإلنســان بمــا فيهــا حقــوق األقليــات مــن شــأنه ( 8)
التحســين مــن اســتقرار الــدول. للمزيــد حــول أهميــة حقــوق اإلنســان باالســتقرار والســام أنظــر الفقــرة رقــم 18 فــي 

المرجــع الســابق.

في هذا أنظر الفقرات)5، 18، 59-55( في المرجع السابق.( 9)

خطة السام: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السام.( 10)

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://undocs.org/ar/A/63/664
https://undocs.org/ar/A/47/277
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/497/95/PDF/N1449795.pdf?OpenElement
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ــن ( 11) ــي 10 مايي ــكانها بحوال ــدد س ــدر ع ــع، ويق ــر مرب ــف كيلومت ــو 620 أل ــودان نح ــوب الس ــة جن ــاحة دول ــغ مس تبل
ــة. ــة والعربي ــا اإلنجليزي ــمية هم ــا الرس ــا، ولغتيه ــا جوب ــات وعاصمته ــر والي ــن عش ــكل م شــخص، وتتش

أحمد: 71-72.( 12)

ــدد4، ( 13) ــة، الع ــوم االجتماعي ــة العل ــا، مجل ــرض ح ــة ويف ــم أزم ــع يدع ــودان واق ــوب الس ــيد. جن ــب الس ــود وهي محم
المجلــد32، جامعــة الكويــت: مجلــس النشــر العلمــي،)2004(: 835.

محمــد عثمــان حبيــب هللا. التطــورات السياســية فــي الســودان منــذ أربعيــن عامــا. مجلــة السياســة الدوليــة. القاهــرة: ( 14)
مركــز األهــرام للدراســات االســتراتيجية، العــدد161، )يوليــو2005(:271.

عنتر عشري كامل. سلفاكير ودولة جنوب السودان)القاهرة: مكتبة جزيرة الورد،2002(: 96.( 15)

هاني رسان. اتفاق تقاسم السلطة، مجلة السياسة الدولية، العدد160، )نيسان/أبريل2005(: 68.( 16)

خالــد حنفــي علــي، اتفــاق تقاســم الثــروة هــل يــؤدي للوحــدة أم يشــجع علــى االنفصــال، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد ( 17)
160، )أبريــل2005(: 74-75.

أحمد: 76.( 18)

السيد: 829-834.( 19)

ــة جامعــة ( 20) ــد الخطيــب، ومحمــد أميــر الشــب. انفصــال جنــوب الســودان الجــذور والتطــورات والتداعيــات، مجل دري
ــدد27، )2012(: 386. ــدس المفتوحــة لألبحــاث والدراســات، الع الق

 أحمــد عبــد األميــر األنبــاري. الصــراع فــي جنــوب الســودان: األســباب والنتائــج، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة ( 21)
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ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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